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Możemy być dumni z tego, co mamy. Dlatego tak bardzo ważne jest, 
by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, które sięgają 
tysiąca lat, a czerpią swą siłę z chrześcijańskiej wiary i kultury 
europejskiej. Świadomość tych związków, a zarazem świadomość 
wartości własnej kultury pomogą nam właściwie ocenić samych 
siebie i zwiększą poszanowanie kultury innych narodów. Jesteśmy 
odpowiedzialni za Polskę, za to, co ona stanowi, i za to, co od niej 
otrzymaliśmy i otrzymujemy.

Święty Jan Paweł II
Przemówienie do przedstawicieli Polonii

29 października 1990 roku
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Decyzje mocarstw podjęte w Jałcie sprawiły, że poza 
granicami PRL pozostały setki tysięcy Polaków, którzy 
nie chcąc zgodzić się na życie w zniewolonej ojczyź-
nie, wybrali los emigrantów. Wywodząca się z Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie i skupiona wokół Prezy-
denta i Rządu Polskiego na Wychodźstwie emigra-
cja niepodległościowa, reprezentowana przez Radę 
Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata, przyjęła rolę 
nosiciela tradycji II Rzeczypospolitej, przechowała 
troskliwie pamięć o wolnej Polsce, honorze i patrioty-
zmie polskiego żołnierza, niosąc w kraju i na emigracji 
nadzieję wszystkim, dla których niepodległość była 
przedmiotem odległej choć oczywistej przyszłości.

W 1989 roku ta wizja się ziściła – Polska stała się 
wolnym i niepodległym krajem. Dzięki przemianom, 
jakie ogarnęły także Związek Sowiecki również Polacy 
ze Wschodu, ci którzy od wieków zamieszkiwali ojczy-
stą ziemię na obszarach Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów i ci, których totalitarny reżim skazał na życie 
w dalekich stepach Kazachstanu, uzyskali możliwość 
kultywowania własnej tożsamości, języka i wiary.

Minione lata pozostawiły jednak wiele nieufności. 
Komunistyczne władze PRL przeczyły istnieniu rzesz 
opuszczonych przez ojczyznę Polaków na Wscho-
dzie, zaś emigracja w wolnych krajach Zachodu, była 
przedmiotem penetracji i manipulacji służby bezpie-
czeństwa, zmierzającej do zniszczenia jej wizerunku 
i niepodległościowego potencjału.

Aby ten rów niechęci zasypać, aby doprowadzić do 
ponownego zjednoczenia w jeden naród wszystkich 
rozsianych po świecie Polaków, grupa reprezentantów 
polskiego życia publicznego - senatorów i posłów, dzia-
łaczy niepodległościowych, ludzi Kościoła, wybitnych 
naukowców i przedstawicieli świata kultury - zało-
żyła w lutym 1990 roku Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, które przystąpiło do odbudowy więzi Polonii 
i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej 
językiem i kulturą oraz niesienia pomocy tym, którzy 
tej pomocy potrzebowali najbardziej – Polakom na 
Wschodzie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
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Konferencja „Kraj–Emigracja”

W październiku 1990 roku, w Rzymie, pod ducho-
wym patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, zorga-
nizowano konferencję „Kraj – Emigracja” - spotkanie 
przedstawicieli organizacji polonijnych i polskich z 22 
krajów świata oraz delegacji Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, którego prezes, prof. Andrzej Stelmachowski 
reprezentował jednocześnie, jako Marszałek Senatu 
RP, najwyższe władze państwowe. Było to pierwsze, 
od zakończenia II wojny światowej ofi cjalne spotkanie 
reprezentantów całego polskiego narodu, rozdzielo-
nego przez dziesięciolecia żelazną kurtyną.

Konferencja, przygotowana przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” w porozumieniu z Radą Koordyna-
cyjną Polonii Wolnego Świata, miała dokonać nowego 
otwarcia w budowaniu zaufania między Polską a Polo-
nią i Polakami za granicą. Uznano wówczas, że miej-
scem najwłaściwszym dla realizacji tego zamierzenia 
będzie Rzym, stolica papieża Polaka, serce Kościoła 
katolickiego.

Wybór kardynała Karola Wojtyły na głowę Kościoła 
katolickiego stał się impulsem, który przywrócił wielu 
pamięć o polskiej tożsamości, polskie pochodzenie uczy-
nił przedmiotem dumy, a milionom Polaków rozsianych 
po świecie dał poczucie przynależności do narodowej 
wspólnoty. Wydawało się wówczas, że papieska stolica 
jest miejscem w naturalny sposób najodpowiedniej-
szym dla historycznego spotkania rozproszonych po 
wszystkich krańcach ziemi rodaków.

Konferencja obradowała w dniach 26-30 X 1990 
r. i zgromadziła przedstawicieli organizacji 
polskich i polonijnych oraz delegację „Wspól-
noty Polskiej”. W konferencji udział wzięli także 
duszpasterze Polaków poza granicami kraju 
wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw 
duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem 
Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością 
ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Uroczyste 
spotkanie przedstawicieli Polaków ze Wschodu 
i Zachodu oraz z kraju rozpoczęło się 26 X 1990 
r. liturgią Mszy Świętej, sprawowaną w Bazylice 
Świętego Piotra, przez ks. kard. Józefa Glempa, 
ks. bp. Szczepana Wesołego i ks. bp. Zygmunta 
Kamińskiego wraz z kilkudziesięcioma polskimi 
kapłanami obecnymi w Rzymie.

Obrady otworzyli i wspólnie im przewodniczyli 
marszałek Senatu prof. Andrzej Stelmachowski 
– prezes Stowarzyszenia  „Wspólnota Polska” 
oraz inż. Stanisław Orłowski – przewodniczący 
Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata. 

29 X 1990 r. uczestnicy konferencji zostali przy-
jęci na audiencji prywatnej u Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Spotkanie było ogromnym prze-
życiem dla wszystkich zebranych, pierwszy raz 
tak licznie reprezentujących Polonię z całego 
świata, tych z Zachodu i Wschodu. Dnia 30 X 
1990 r. plenarne zebranie uczestników konfe-
rencji uchwaliło deklarację Konferencji „Kraj 
- Emigracja” i przyjęło jako załączniki do niej 
wnioski wypracowane przez komisje proble-
mowe. Zebrani uchwalili także posłanie do 
Kongresu Polonii Amerykańskiej i apel do rządów 
i narodów Europy Wschodniej. Wystosowano 
także listy do premiera Tadeusza Mazowiec-
kiego i premiera Rządu RP na Uchodźstwie 
Edwarda Szczepanika.
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Uczestnicy pierwszego spotkania Polaków oraz osób pochodzenia 
polskiego z całego świata wyrażają przekonanie, że ma ono charakter 
przełomowy w historii stosunków Kraju z wielomilionową diasporą 
polską. Spotkanie stało się świadectwem prawdy o losach Polaków 
żyjących we wszystkich stronach świata, w tym szczególnie doświad-
czonych Polaków ze Wschodu.

Podjęte zostało dzieło zbliżenia i współpracy między wszelkimi 
środowiskami i organizacjami, uwzględniające wielopłaszczyznowe 
ich zróżnicowanie. Podjęte zostało dzieło budowania wspólnoty.

Z wdzięcznością i poczuciem odpowiedzialności przyjmujemy błogo-
sławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II udzielone uczestnikom 
Konferencji.

Wyrażamy uznanie dla zasług Kościoła katolickiego a także innych 
Kościołów, w staraniach o podtrzymywanie polskości, o godność 
człowieka w Polsce i poza jej granicami.

Dostrzegamy wielką rolę duszpasterstwa emigracyjnego a szcze-
gólnie duszpasterzy na Wschodzie. Wyrażamy uznanie dla wiel-
kiego ruchu społecznego „Solidarności” - za rozpoczęcie przemian 
moralnych, społecznych i politycznych w Polsce i w innych krajach 
Europy Wschodniej. Uznając zasługi obecnego Rządu Rzeczypospo-
litej Polskiej w podjęciu starań o przywrócenie praw i zadośćuczynie-
nie krzywdom wyrządzonym Polakom zamieszkałym poza krajem, 
apelujemy o kontynuowanie tych działań. Dziękujemy także Rządowi 
RP na Uchodźstwie oraz emigracji niepodległościowej za ich udział 
w walce o odzyskanie wolności i suwerenności naszego narodu.

Konferencja ukazała ogrom potrzeb Polaków na Wschodzie w zakre-
sie zagwarantowania podstawowych praw człowieka: prawa do 
wolności religijnej, języka ojczystego, zdobywania wiedzy, rozwijania 
kultury i zachowania pomników przeszłości narodowej. Uczestnicy 
podjęli konkretne zobowiązania dotyczące pomocy stypendialnej 
i patronowania nad organizacjami polskimi na Wschodzie.

Zdając sobie sprawę z dotychczasowych zasług w tym zakresie 
Emigracji Wolnego Świata oraz wysiłków Polaków w Kraju, zwłasz-
cza w ostatnich latach, wzywamy do kontynuowania i koordynacji 
tych działań. (...)

Konferencja uznała za celowe zwołanie w kraju Zjazdu Polaków 
Świata w I I połowie 1991 roku, na który złoży się konferencja dele-
gatów organizacji oraz spotkanie ogólne. Rozważony na nim zostanie 
program pełnej współpracy wszystkich środowisk. Będzie ono również 
okazją do wielopokoleniowego, odświętnego spotkania wszystkich 
poczuwających się do związku z Polską i polskością. (...)

Rzym, 30 października 1990 r.

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Słowo podczas audiencji w dniu 29 X 1990

Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Rodacy,

Z Polonią całego świata spotykałem się wiele razy: tu, w Rzymie, 
i w innych miejscach, ale takiego spotkania jak dzisiejsze jeszcze 
nie było. Posiada ono charakter wyjątkowy. Razem zgromadziła się 
Polonia, Polacy zamieszkali za granicą oraz przedstawiciele z Kraju. 
(…)

Powiedziałem na wstępie, że jest to spotkanie wyjątkowe, gdyż jest 
wynikiem nowej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, Europa i cały 
świat. Jest to spotkanie szczególne, bo został nawiązany pierwszy 
ofi cjalny kontakt z Polonią i Polakami całego świata. Przypominają 
mi się słowa, jakie wypowiedziałem do Polaków w Londynie w dniu 
trzydziestym maja 1982 roku. Mówiłem wówczas: nie można o Was 
myśleć, wychodząc od pojęcia „emigracja” trzeba myśleć, wychodząc 
od rzeczywistości „Ojczyzna”. (…)

Dzisiaj są wśród nas obecni Polacy, delegaci Polaków zamieszkałych 
na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechosłowacji, Węgrzech 
i w Rumunii. Nie są oni emigracją, ale zechcieli uczestniczyć w tym 
spotkaniu Polonii i Polaków. ... Do nich kieruję gorące słowa powitania, 
cieszę się wspólnie z nimi i razem z nimi dziękuję Bogu serdecznie 
za ten upragniony dar spotkania. Wasza historia nacechowana jest 
tragizmem. Zachowaliście jednak wiarę ojców. Łączy Was tradycja 
wieloletniej, heroicznej walki o utrzymanie własnej narodowości. 
Jesteście bogaci doświadczeniami lat walki o zachowanie i umoc-
nienie swej tożsamości. Nigdy nie zapomnieliście o Ojczyźnie dzięki 
Waszemu przywiązaniu do polskiej tradycji i legendarnemu wprost 
patriotyzmowi. (…)

Możemy być dumni z tego, co mamy. Dlatego tak bardzo ważne 
jest, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, które 
sięgają tysiąca lat, a czerpią swą siłę z chrześcijańskiej wiary i kultury 
europejskiej. Świadomość tych związków, a zarazem świadomość 
wartości własnej kultury pomogą nam właściwie ocenić samych 
siebie i zwiększą poszanowanie kultury innych narodów. Jesteśmy 
odpowiedzieli za Polskę, za to, co ona stanowi, i za to, co od niej 
otrzymaliśmy i otrzymujemy. (…)

Ojczyzna, to nasza wspólna Matka, to nasz wielki zbiorowy obowią-
zek. Jesteśmy za nią odpowiedzialni.

Wszystkich polecam Bogu w modlitwie i proszę Panią Jasnogórską, 
aby opiekowała się naszą Ojczyzną i wszystkimi Polakami w kraju 
i poza jego granicami.

Konferencja „Kraj–Emigracja”

DEKLARACJA 
KONFERENCJI 
„Kraj–Emigracja”
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I Zjazd Polonii Świata

UCHWAŁA KOŃCOWA 
Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

W czasie pięćdziesięcioletniej polskiej wojny o niepodległość, 
zakończonej zwycięstwem „Solidarności”, zawołaniem Polaków 
na Obczyźnie, skierowanym do rodaków w kraju, były słowa: 
„Nie rozdzieli nas żadna kurtyna”. Zjazd Polonii i Polaków 
z Zagranicy przejdzie do historii jako spotkanie i zjednoczenie 
Polaków z całego świata, ze Wschodu i z Zachodu, po długich 
latach przymusowej rozłąki z Ojczyzną. Spotkanie to odbyło się 
w Krakowie, stolicy naszego wspólnego dziedzictwa historycz-
nego i kulturalnego, któremu Polonia i Polacy za granicą pozostali 
wierni. Stało się ono możliwe dzięki temu, że jednym z pierw-
szych aktów Trzeciej Rzeczypospolitej było powołanie do życia 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – autonomicznej organiza-
cji, mającej służyć Polonii i Polakom poza granicami Ojczystego 
Kraju. Dla Polaków, którzy ściągnęli pod Wawel z najdalszych 
wysp i wysepek polskiego archipelagu, przeżyciem była obecność 
na otwarciu Zjazdu Prezydenta Lecha Wałęsy. Stała się ona dla 
uczestników Zjazdu symbolem ciągłości między Drugą i Trzecią 
Rzeczpospolitą, przerwanej przez narzucone przez obcą przemoc 
rządy Polski wasalnej, zwanej Polską Ludową, ciągłości podkre-
ślonej przez obecność na Zjeździe ostatniego Prezydenta RP na 
Wychodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego.

Rangę Zjazdu podniosła wysoko obecność Marszałka Sejmu 
Wiesława Chrzanowskiego, Marszałka Senatu Augusta Cheł-
kowskiego, pani Premier Hanny Suchockiej, Wicepremiera Pawła 
Łączkowskiego i najwyższych dostojników kościelnych: księdza 
kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski, księdza kardynała 
Franciszka Macharskiego oraz biskupów. Zebranym w kościele 
Mariackim pozostanie w pamięci serdeczne powitanie księdza 
Metropolity Krakowskiego i wzniosłe słowa pięknej homilii księdza 
Prymasa. Wyrażamy im za to podziękowanie. Wdzięczność wyra-
żamy także duszpasterzowi Polonii ks. bp Szczepanowi Wesołemu 
za jego homilię wygłoszoną w Katedrze Wawelskiej.

Ogniwem współpracującym z suwerennymi i niezależnymi społecz-
nościami polskimi poza granicami Kraju stała się „Wspólnota 
Polska” w Warszawie. Polonia i Polacy rozsiani po świecie żyją 
w odmiennych warunkach krajów swego osiedlenia i przyjęli prze-
ważnie przynależność obywatelską adoptującego państwa. Więk-
szość urodziła się poza Polską, ale ta Polska daleka a równocześnie 
tak bliska, jest dla wszystkich wspólnym mianownikiem. Polonię 
i Polaków za granicą łączy duma pochodzenia i wspólnego dzie-
dzictwa oraz głęboka troska o przyszłość rodzinnego kraju i gorące 
pragnienie spieszenia mu z pomocą. Zjazd Polonii i Polaków za 
Granicą stał się mocnym świadectwem wierności Polsce.

I Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zorganizowali  
Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata oraz 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Obrady odby-
wały się w dniach 19-23 sierpnia 1992 r. Do Krakowa 
przybyło ok. 2 tysięcy Polaków z całego świata – 
reprezentantów środowisk polskich z 44 krajów. Akre-
dytowało się 280 dziennikarzy z kraju i ze świata. Kraj 
reprezentowali Prezydent RP Lech Wałęsa i premier 
Hanna Suchocka oraz przedstawiciele Episkopatu 
Polski z ks. kardynałem Józefem Glempem Prymasem 
Polski. Obecni byli także członkowie Rady Krajowej 
i eksperci Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Na 
Zjeździe poruszano problemy współpracy z Polonią, 
pomocy dla Polaków ze Wschodu, a także zaapelo-
wano o zagwarantowanie praw mniejszościom polskim 
w krajach postkomunistycznych. W Krakowie nastą-
piło symboliczne i rzeczywiste połączenie: Polaków 
ze Wschodu i Polonii z Zachodu.

Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, stali się 
ponownie jedną Wspólnotą, a relacje między krajem 
a Polonią uzyskały status normalnej, bieżącej współ-
pracy. Nigdy nie zapomniano jednak, pod czyimi auspi-
cjami doszło do historycznego pojednania. Jan Paweł 
II nadal pozostawał punktem odniesienia, intensyw-
nie obecnym duchowo patronem polonijnych spotkań, 
zjazdów i konferencji.
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Współpraca z organizacjami polonijnymi
– Rada Polonii Świata

Fundamentem działalności Stowarzyszenia są stałe, 
bieżące kontakty z polskimi organizacjami na całym 
świecie i wspieranie ich w realizacji statutowej działal-
ności, podtrzymującej w środowisku świadomość naro-
dową i emocjonalny kontakt z ojczyzną. Osiągane jest to 
poprzez działalność inwestycyjną, fi nansowanie kultu-
ralno-oświatowych programów organizacji, dofi nan-
sowanie kosztów utrzymania siedzib i w wyjątkowych 
wypadkach utrzymanie pracowników.

Od chwili powstania „Wspólnota Polska” współpracuje 
z blisko 600 organizacjami i stowarzyszeniami, repre-
zentującymi Polonię i Polaków z całego świata. Są wśród 
nich zarówno te, które mają historię znacznie dłuższą 
niż Stowarzyszenie – Rada Polonii Świata, Kongres Polo-
nii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej czy 
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, jak i te, które 
powstały po przemianach politycznych przełomu lat 80. 
i 90. Wśród nich znajdziemy zarówno organizacje repre-
zentujące cały kontynent – to Europejska Unia Wspólnot 
Polonijnych, jak i szereg stowarzyszeń powstałych po 
rozpadzie Związku Sowieckiego – Związek Polaków na 

Litwie, Związek Polaków na Białorusi, Federacja Orga-
nizacji Polskich na Ukrainie, Kongres Polaków w Rosji, 
Związek Polaków w Kazachstanie i wiele, wiele innych. 
Kontakty sięgają także najdalszych w sensie geogra-
fi cznym  skupisk Polonii. Partnerami Stowarzyszenia są 
Związek Polaków w Argentynie, Centralna Reprezen-
tacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL, Rada 
Naczelna Organizacji Polonijnych w Nowej Zelandii 
i Rada Naczelna Polonii Australijskiej.

Partner Strategiczny „Wspólnoty Polskiej”, z którym 
realizowane są największe spotkania  Polonii o zasięgu 
światowym, to Rada Polonii Świata. Wspólna praca 
pozwoliła na sprawne zorganizowanie czterech Zjaz-
dów Polonii i Polaków z Zagranicy, a także światowych 
spotkań Polonii, z okazji beatyfi kacji i kanonizacji Ojca 
Świętego Jana Pawła II.



Współpraca z organizacjami polonijnymi
– Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
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Przełomowym momentem w integracyjnych dążeniach Polonii 
na świecie było uzyskanie przez Polskę niepodległości i jej przy-
stąpienie do rodziny państw demokratycznych. Przełom rozpo-
częty podczas Konferencji Rzymskiej w 1990 roku, a następnie 
krakowski I Zjazd Polonii Świata w sierpniu 1992 roku dopro-
wadziły w efekcie do powołania w 1993 roku Europejskiej Rady 
Wspólnoty Polonijnych, przekształconej z czasem w Europejską 
Unię Wspólnot Polonijnych. Unia, skupiająca początkowo orga-
nizacje polonijne z Europy Zachodniej, otworzyła się wkrótce 
także na Wschód i Południe kontynentu. Dzisiaj zrzesza 35 

czołowych organizacji polonijnych i polskich z całej Europy 
i pozostaje nieodmiennie jednym z najważniejszych, strategicz-
nych partnerów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w realizacji 
przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym, dotyczących 
zarówno Starego Kontynentu, jak i tych o zasięgu globalnym, jak 
choćby organizowane w latach 2011 i 2014 rzymskie spotkania 
Polonii.
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Fundamentem trwania tożsamości narodowej jest 
nauka języka i kultury polskiej. Młode pokolenie, funk-
cjonując w obcym językowo środowisku rówieśniczym, 
ulega szybkiej asymilacji. Niezbędna jest różnorodna 
oferta oświatowa, niosąca naukę tzw. przedmiotów 
ojczystych. 

System nauczania języka i kultury polskiej poza grani-
cami kraju jest ogromnie zróżnicowany. Najefektyw-
niejsze są szkoły polskie działające w systemie szkół 
państwowych. Szkoły takie funkcjonują na Litwie, 
Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach. Tam, gdzie 
takich placówek brakuje, napotykamy liczną sieć szkó-
łek sobotnio-niedzielnych prowadzonych przez parafi e 
bądź organizacje polonijne. System taki od dziesiątków 
lat funkcjonuje znakomicie w USA, ostatnio rozwija się 
w krajach docelowych tzw. nowej emigracji, głównie 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Innym rozwiązaniem, 
spotykanym w wielu krajach jest włączanie przez 
szkoły państwowe języka polskiego jako przedmiotu 
obowiązkowego lub fakultatywnego. Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” wspiera polską oświatę w świecie 
we wszelkich jej formach, a oferta jest dostosowana 
do lokalnych potrzeb.

Na Wschodzie istotna i niezbędna była szeroko zakro-
jona pomoc inwestycyjna. Stowarzyszenie wybudo-
wało wiele nowych szkół m.in. na Litwie, Białorusi, 
Ukrainie. Wyremontowane zostały wszystkie średnie 
szkoły polskie na Litwie, wiele z nich zmodernizo-
wano i rozbudowano. Stowarzyszenie przeprowadziło 
także remonty szkół polskich na Łotwie, w Rumunii, 
Mołdawii i Czechach. Liczne szkółki sobotnio-nie-
dzielne i polskie klasy na całym obszarze Europy Środ-
kowej i Wschodniej otrzymało pomoc poprzez zakup 

podręczników, pomocy szkolnych, lektur i sprzętu 
komputerowego.  

W przypadku krajów zachodnich pomoc dotyczyła 
przede wszystkim doskonalenia metodycznego oraz 
wykorzystywania nowych możliwości otwierających 
się dla nauczania języka polskiego w szkolnictwie 
publicznym.

Stowarzyszenie prowadziło również działalność wydaw-
niczą związaną z potrzebami oświatowymi. Obok 
wydawanych i dofi nansowywanych podręczników dla 
szkół polskich na Litwie. W ostatnich latach „Wspólnota 
Polska” rozpoczęła realizację cyklu multimedialnych 
lekcji historii, w atrakcyjnej formie, z wykorzystaniem 
Internetu, przybliżających kluczowe momenty historii 
wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej.

„Wspólnota Polska” dąży również do doskonalenia 
kwalifi kacji zawodowych nauczycieli polskich poprzez 
organizowanie i fi nansowanie w kraju i za granicą 
warsztatów metodycznych. W trosce o stworzenie 
płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń polo-
nijnych nauczycieli i działaczy oświatowych organi-
zowano cykliczne Fora Oświaty Polonijnej. 

Wyrazem szczególnej troski o polonijną edukację jest 
powołanie w Domu Polonii w Ostródzie Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Instytutu Kształ-
cenia Ustawicznego w Warszawie.

Oświata polska na świecie
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Przyszłość szkół polonijnych, znaczenie nauki języka 
polskiego dla rozwoju uczniów migrujących, wpływ 
migracji na zmiany tożsamości u dzieci oraz rola 
dwujęzyczności jako szansa na zachowanie języka 
ojczystego i wzbogacenie poprzez nową kulturę – to 
najważniejsze zagadnienia w debacie nad stanem 
oświaty polonijnej, którą podejmują Światowe Zjazdy 
Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie. Od kilku lat na 
zaproszenie wiceprezesa „Wspólnoty Polskiej” Dariu-
sza Piotra Bonisławskiego w zjazdach biorą udział 
przedstawiciele stowarzyszeń nauczycieli polonijnych 
z całego świata. 

Dzięki tym spotkaniom powstały ciekawe projekty dla 
młodzieży polonijnej. „Akademia Polskości” to projekt 
edukacyjny i szkoleniowy dla nauczycieli i młodzieży 
w USA, realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą 
Psychologii Społecznej i Kongresem Polonii Amerykań-
skiej. Projekt „Polonijna Akademia Wiedzy i Umiejętności 
dla uzdolnionej młodzieży polonijnej – Laboratorium 

Diagnostyki Molekularnej” na Uniwersytecie Warmińsko
-Mazurskim we współpracy z Nordycką Unią Oświaty 
Polonijnej.

Zjazdy są okazją do zdiagnozowania obecnego stanu 
oświaty polonijnej i wypracowania nowych modeli 
rozwoju we współpracy z instytucjami państwa polskiego, 
jak możliwości zastosowania nowych technologii 
w edukacji, kampanii medialnej promującej nauczanie 
języka polskiego poza granicami kraju oraz wspar-
cia prawnego, fi nansowego i organizacyjnego oświaty 
polonijnej stosownie do potrzeb danej społeczności 
polonijnej. Spotkania te są także okazją do podzie-
lenia się osiągnięciami oraz do wyrażenia uznania 
wybitnym polonijnym nauczycielom i pedagogom. 

Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych
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Wsparcie udzielane polskim i polonijnym środowiskom 
w świecie to także działania inwestycyjne – budowa 
i remonty Domów Polskich. Do najważniejszych obiek-
tów wybudowanych bądź zakupionych przez Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska” należą Dom Kultury 
Polskiej w Wilnie, na Ukrainie – Żytomierz, Czer-
niowce, Dniepropietrowsk, na Bukowinie rumuńskiej – 
Kaczyka, Paltinoasa, Nowy Sołoniec oraz Dom Polski 
w Budapeszcie czy Dom Polski w Sankt Petersburgu. 
Liczne, wybudowane przez „Wspólnotę Polską” domy 
na Białorusi zostały przez władze odebrane Związ-
kowi Polaków na Białorusi. W ostatnim czasie zakoń-
czono budowę Domu Polskiego w Barze i rozpoczęto 
prace przy Domu Polskim  we Lwowie. Wybrano jeden 
z proponowanych przez Radę Miasta Lwowa budyn-
ków i na rok 2017 planowane jest oddanie obiektu 
do użytku, zgodnie z koncepcją programowo
-użytkową opracowaną przez powołaną 

w 2013 roku Radę Konsultacyjną Domu Polskiego we 
Lwowie.

Również w Ameryce Południowej Stowarzyszenie budo-
wało, remontowało i nabywało siedziby dla polskich 
organizacji: w Paragwaju – Dom Polski w Carmen del 
Parana, Argentynie – Cornel du Graty, Azara, Goberna-
dor Roca Minione, Brazylii – Kurytyba, Sao Paulo, Rio 
de Janeiro, Guarani das Missoes. Liczne, zbudowane 
od podstaw lub wyremontowane Domy Polskie, stały 
się oparciem dla działalności organizacji i ośrodkiem 
wyzwalającym aktywność ludzi.

Inwestycje na świecie
– Domy Polskie na świecie

Dom Polski we Lwowie Dom Polski we Lwowie

Dom Kultury Polskiej w Wilnie
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Lato z Polską

Kolonie, pobyty edukacyjne, wycieczki to zachęta dla 
dzieci i młodzieży polonijnej do poznawania kraju 
przodków i nauki języka polskiego. Co roku na zapro-
szenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, w ramach 
programu „Lato z Polską”,  przyjeżdżają do Polski 
na letni wypoczynek połączony z edukacją uczniowie 
polskiego pochodzenia ze Wschodu. 

Przedsięwzięcie, realizowane od początku we współ-
pracy z licznymi samorządami z całej Polski, było autor-
skim programem Marszałka Macieja Płażyńskiego, 
który starał się zbudować szeroką bazę społeczną 
dla projektów skierowanych do Kresów i ich polskich 
mieszkańców. Pozyskanie do stałej współpracy  samo-
rządów lokalnych było istotnym osiągnięciem, które 
przełożyło się na ogromny sukces „Lata z Polską”

Program ma na celu przybliżenie młodym rodakom 
i ich opiekunom historii i kultury Polski oraz skło-

nienie do używania na co dzień języka polskiego. 
Poprawa umiejętności językowych, ćwiczona podczas 
zajęć integracyjnych z rówieśnikami, przyczynia się 
również do zacieśniania więzów z ojczyzną. Pobyty 
wakacyjne cieszą się ogromnym powodzeniem. Orga-
nizowane w dużych i mniejszych ośrodkach w całym 
kraju, nad morzem i w górach, pozwalają na pokazanie 
dzieciom miejsc historycznych, atrakcji turystycznych, 
muzeów, a także dostarczają zdrowej rozrywki w ośrod-
kach sportu i na boiskach. Młodzi goście, wyjeżdżając 
do domów potwierdzają, że „zakochali się w Polsce” 
i chcieliby jeszcze raz przyjechać.
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Miasta partnerskie Wilno i Warszawa podkreślają 
związki duchowe, kulturalne, a nawet kulinarne poprzez 
organizowane corocznie Dni Wilna w Domu Polo-
nii w Warszawie oraz Dni Kultury Polskiej w Wilnie. 
Wystawy znakomitych artystów, koncerty znanych 
muzyków i młodych twórców, kiermasze wileńskich 
wyrobów, wielkanocne palmy wileńskie oraz degusta-
cja tradycyjnych potraw przyciągają setki miłośników 
bliskiej sobie kultury i tradycji obu miast. A nastrój, 
lekkość i wdzięk polskich szlagierów z dwudziestolecia 
międzywojennego, z wileńskim akcentem i dowcipem, 
wspaniale prezentuje niezastąpiona Kapela Wileńska. 
Głównym organizatorem obydwu kulturalnych przed-
sięwzięć o coraz większym zasięgu są Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” i Dom Kultury Polskiej w Wilnie. 

Bogactwo związków łączących kulturę polską i ukraiń-
ską znalazło w Filharmonii Lwowskiej scenę, na której 
rozkwitło w pełnym blasku. We Lwowie od kilku lat 
organizowany jest z dużym sukcesem Międzynarodowy 
Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego”. Inicjatorami 
i organizatorami festiwalu są Fundacja im. Ignacego 
Jana Paderewskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”j. Ideą organizatorów stała się popularyzacja 
postaci i dzieła Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego 
pianisty, kompozytora, polityka i fi lantropa, związa-
nego zarówno z Ukrainą, jak i z Polską. W bogatym 
programie koncertowym występują znakomici artyści 
z kraju i zagranicy, znani w stolicach krajów Europy 
i świata.

Dni Kultury Polskiej
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W bogatej ofercie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
poczesne miejsce zajmują przedsięwzięcia skierowane 
do polonijnej młodzieży. 

Historia zlotów „Orle Gniazdo” sięga lat 90. XX wieku. 
Pierwszy zlot odbył się bowiem w 1997 roku. Ów zlot 
był dla młodzieży polonijnej swego rodzaju pielgrzymką 
do źródeł polskiej państwowości i kultury i wiązał się 
z uczestnictwem w uroczystościach w Gnieźnie z okazji 
1000. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, 
w których wziął udział Ojciec Święty Jan Paweł II. Od 
tamtej pory zlot „Orle Gniazdo” odbywa się cyklicznie, 
co dwa lata. W „Orlim Gnieździe” uczestniczą liderzy 
młodzieżowego ruchu polonijnego z całego świata lub 
ci, którzy dopiero chcą coś zrobić w swoim środowi-
sku. 

„Kresy” to jedyny na świecie konkurs recytatorski, 
który promuje polską poezję wśród Polaków miesz-
kających poza krajem. Z inicjatywy Podlaskiego 
Oddziału „Wspólnoty Polskiej” w Białymstoku, przy 
współpracy białostockiego oddziału Towarzystwa 
Kultury Teatralnej, od ponad dwudziestu lat co roku 
poezję Adama Mickiewicza recytują młodzi pasjonaci 
z krajów Europy Wschodniej i Południowej. Jest ich 
już przez dwie dekady ponad 40 tysięcy, a co roku 
przybywają nowi. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk 
polonijnych z całego świata, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” od 2003 roku realizuje program stypendialny, 
który uzupełnia istniejącą ofertę pomocy fi nansowej 
dla osób studiujących w Polsce.

Młodzież polonijna

PODZIAŁ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW 
ze względu na kraje pochodzenia stypendystów

 Litwa    Ukraina    Białoruś    Kazachstan  

 Mołdawia   Macedonia    Rosja
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Jedna z ważniejszych cyklicznych imprez realizo-
wanych przez „Wspólnotę Polską” i zarazem jedna 
z największych imprez polonijnych to Światowy 
Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 
w Rzeszowie. Wydaje się, że niesłabnąca popularność 
Festiwalu znajduje przyczynę w jego autentyczności, 
w spontanicznym zapale, jaki cechuje wszystkich 
jego uczestników. W dzisiejszym świecie, ogarnię-
tym globalną uniformizacją, imprezy takie jak ta, 
stają się szansą podkreślenia własnej odrębności, 
własnej tożsamości, szansą zaczerpnięcia z własnej 
kultury i przeszłości energii niezbędnej do sprosta-
nia wyzwaniom współczesnego życia. Autentycz-
ność potrzeb i zachowań, autentyzm amatorskich, 

w szlachetnym rozumieniu tego słowa wykonań, 
bliskich rzeczywistemu ludowemu folklorowi, przy-
woływanemu z potrzeby serca sprawia, że festiwal 
to wyjęty z codzienności czas prawdziwego święta.

Stowarzyszenie jest także organizatorem Polonijnego 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, 
i w odróżnieniu od swego starszego brata, wielkiego 
rzeszowskiego festiwalu, skierowanego do najmłod-
szych adeptów ludowego tańca.

Festiwal Polonijnych zespołów folklorystycznych
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Nawiązując do przedwojennej tradycji i odpowia-
dając na zainteresowanie polonijnych stowarzyszeń 
i drużyn sportowych, „Wspólnota Polska” jest corocznie 
współorganizatorem, wraz z miastami-gospodarzami, 
igrzysk polonijnych. Są to Światowe Letnie Igrzyska 
Polonijne, w których bierze udział ok. 1500 osób oraz 
Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne, na które przy-
jeżdża ok. 1000 zawodników. Sportowe zmagania 
organizowane są na przemian co dwa lata, amato-
rów sportów letnich i zimowych z całego świata przy-
bywa, rywalizacja rośnie, a wspaniałymi kibicami są 
towarzyszące zawodnikom rodziny. Poza sportowym 
współzawodnictwem i walką o medale, igrzyska są 
okazją do spotkań, kontaktu ze znanymi sportowcami 
z kraju, olimpijczykami oraz działaczami sportowymi, 
trenerami i komentatorami, którzy uczestniczą w orga-
nizowanym przy tej okazji Sportowym Forum Polo-
nijnym. Współorganizatorami i gospodarzami igrzysk 
są współpracujące ze Stowarzyszeniem „Wspólnota 
Polska” samorządy. Ostatnie edycje letnich igrzysk 
przygotowywały Toruń, Wrocław i Kielce, gospo-

darzami igrzysk zimowych były Zakopane, Szczyrk 
i karkonoskie miasta – Jelenia Góra, Karpacz, Szklar-
ska Poręba. W dniach 2-9 sierpnia 2015 roku odbędą 
się XVII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne - Śląsk 
2015, organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego.

Ponieważ sport potrafi  łączyć rozsianych po świecie 
w wielką polską rodzinę, dlatego od kilkunastu już 
lat corocznie na Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej przyjeżdżają do Łomży uczniowie, potomkowie 
Kresowiaków ze Wschodu, z Litwy, Ukrainy, Białorusi, 
Łotwy, Estonii i Rosji, aby ćwiczyć się i rywalizować 
w sportowych dyscyplinach z młodzieżą z łomżyń-
skich szkół. W zawodach bierze udział ok. tysiąca 
uczestników. Organizatorami szkolnych rozgrywek 
są Łomżyński Oddział „Wspólnoty Polskiej”, miejskie 
szkoły i Uczniowskie Kluby Sportowe. Zawody odby-
wają się na pięknych obiektach sportowych miasta. 

Światowe Igrzyska Polonijne
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Dni Tradycji Rzeczypospolitej w Pułtusku

Zamek biskupów płockich w Pułtusku ma długą histo-
rię, sięgającą XV wieku, zaś Dom Polonii nieco krótszą, 
jednak niezwykle bogatą, albowiem jest gościnnym miej-
scem dla Polonii z całego świata i współorganizatorem 
wielu zjazdów i spotkań. Zamek ma dobrą bazę hote-
lową i konferencyjną oraz zapewnia własnym trans-
portem wygodny odbiór gości z warszawskich lotnisk. 
Niewielka odległość od stolicy zachęca do spędzania 
weekendów, świąt i innych uroczystości w zamkowych 
murach, choć wiadomo, że gości najbardziej przyciąga 
wyśmienita, tradycyjna polska kuchnia!

Dom Polonii w Pułtusku jest także organizatorem wielu 
imprez polonijnych – konferencji naukowych, Zjaz-
dów Polonii, spotkań i posiedzeń Rady Polonii Świata 
i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Zabytkowy 
obiekt przyjmuje także dzieci i młodzież na wakacyjne 
pobyty edukacyjne. Można tu dobrze odpocząć, gospo-
darze zamku oferują rejsy gondolą po Narwi, siatkówkę 
plażową, korty tenisowe, bilard, plac zabaw dla dzieci 
i wiele innych atrakcji. Na letniej estradzie odbywają się 
koncerty zespołów artystycznych, takich jak „Kresowa 
dusza” czy Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona, 
organizowany wspólnie z władzami miasta.

Nawiązując do historii, Dom Polonii proponuje 
corocznie dużą imprezę dla szerokiej publiczności 
czyli „Dzień Tradycji Rzeczypospolitej w Pułtu-
sku”. Pierwsza edycja odbyła się pod hasłem „Na 
Wiedeń”, gdy z tym okrzykiem na terenie Zamku 
pojawiła się husaria Jana III Sobieskiego, aby uczcić 
wiktorię wiedeńską 1683 roku, podczas pikniku 
historyczno-edukacyjnego z udziałem grup rekon-
strukcyjnych. Są to: Chorągwie Husarskie, piesza 
Chorągiew Komputowa S. Czarnieckiego, Towa-
rzysze Pancerni oraz Damy Husarskie, prezentu-
jące wojska piesze i konne, łuczników konnych. 
Ogólnopolski turniej husarski, wieczorna banderia 
ulicami miasta i pokaz sztucznych ogni przycią-
gają tysiące widzów.
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Działania na rzecz polskiego dziedzictwa kulturo-
wego poza granicami kraju były od początku istnienia 
„Wspólnoty Polskiej” jednym z jej celów statutowych, 
wśród których ochrona i ocalenie zniszczonych obiektów 
za wschodnią granicą była zadaniem ważnym, także 
ze względu na podtrzymanie tożsamości narodowej 
Polaków, zwłaszcza na Wschodzie, którzy w latach 
90. XX wieku chętnie angażowali się we wspólne 
prace. Powołano specjalny Ośrodek do spraw ochrony 
polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami 
kraju, który pod kierunkiem prof. Ryszarda Brykow-
skiego prowadził różnorodne prace. Były to m.in.: 
konserwacja, rekonstrukcje i zabezpieczenia malar-
stwa ściennego i ołtarzy w świątyniach na Ukrainie 
i Białorusi, a także konserwacja malarstwa sztalugo-

wego, epitafi ów, nagrobków i pomników oraz projekty, 
nadzory i ekspertyzy w placówkach muzealnych. 
Ogromną pracę wykonał Ośrodek w inwentaryza-
cji cmentarzy (ponad 150 miejscowości) i nagrobków 
(ponad 10 tysięcy). W ostatnim okresie do najważniej-
szych prac konserwatorskich należały prace w Katedrze 
Metropolitalnej we Lwowie, realizowane we współ-
pracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Ośrodek prowadził także cenną działalność 
wydawniczą publikując historyczno-konserwatorskie 
monografi e zabytkowych obiektów i zespołów poło-
żonych na Kresach. 

Ośrodek do spraw Polskiego Dziedzictwa 
Kulturowego poza Granicami Kraju
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Dzień Polonii i Polaków za Granicą

2 maja Polacy na całym świecie obchodzą Dzień 
Polonii. Święto ustanowione zostało w 2002 roku 
w uznaniu „wielowiekowego dorobku i wkładu Polo-
nii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę 
niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości 
oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, 
w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności 
wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak 
i żyjących poza nim”. Od 2004 roku Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą obchodzony jest razem z Dniem 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

„Wspólnota Polska” w tym dniu organizuje w Warsza-
wie spotkanie przedstawicieli Polonii z wielu regionów 
świata, którzy biorą udział w uroczystości Święta Flagi 
Narodowej przed Pałacem Prezydenta RP i odbierają 
fl agi z rąk Głowy Państwa.

Tradycyjnie w tym dniu odbywa się spotkanie Polonii 
z Prezydentem RP .
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ŚWIATOWE 
SPOTKANIE POLONII
- w hołdzie Janowi Pawłowi II
Spełniając życzenie największych organizacji skupia-
jących Polonię i Polaków z Zagranicy, Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” wraz z Radą Polonii Świata, Euro-
pejską Unią Wspólnot Polonijnych i Kongresem Polonii 
Amerykańskiej zorganizowało z okazji beatyfi kacji Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Rzymie Światowe Spotkanie 
Polonii. Było to wspólne dziękczynienie za pontyfi kat, 
za obecność podczas wszystkich spotkań i zjazdów, za 
słowa kształtujące duchowe fundamenty naszej pracy.

1-2 maja 2011 roku ponad trzy tysiące Polaków przy-
byłych z 30 krajów spotkało się w Rzymie, aby złożyć 
hołd wyniesionemu na ołtarze Papieżowi Polakowi, 
który dwadzieścia lat wcześniej, podczas pamiętnej 

rzymskiej konferencji „Kraj-Emigracja” przywrócił im 
poczucie wspólnoty, przywrócił wiarę w to, że nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania są jednym narodem. 

Światowe Spotkanie Polonii uświetnił koncert galowy 
w rzymskiej Bazylice św. Ignacego Loyoli. Skompono-
wana przez Michała Lorenca „Missa Magna Beatifi ca-
tionis” to dzieło dedykowane Błogosławionemu Janowi 
Pawłowi II. 2 maja wieczorem zostało wykonane po 
raz pierwszy publicznie. Wystąpili znakomici artyści: 
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 
w Katowicach, zespół Des Orient, soliści: Pascal Mebe 
Abah z Kamerunu i Mohammad Rasouli z Iranu,

Chór „Cappella Corale Varsaviana”, Chór „Psalmo-
dia” Uniwersytetu Papieża Jana Pawła II i Akademicki 
Chór „Bel Canto”. Kierownictwo muzyczne koncertu 
sprawował Tadeusz Karolak.

W hołdzie Janowi Pawłowi II

”... proszę Was, abyście całe to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię Polska, 
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją 
i miłością...”

Jan Paweł II, 10 czerwca 1979 r.
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Kolejny raz do Wiecznego Miasta przybyli Polacy 
ze Wschodu i Zachodu w 2014 roku na uroczystości 
kanonizacyjne papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. 
Światowe Spotkanie Polonii w hołdzie Ojcu Świę-
temu Janowi Pawłowi II zgromadziło przedstawicieli 
największych organizacji polonijnych: Rady Polo-
nii Świata, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, 
Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oprócz udziału 
w uroczystościach kanonizacyjnych na placu św. 
Piotra, przedstawiciele Polonii mieli też okazję spotkać 
się w Instytucie Polskim w Rzymie z prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim i uczestniczyć w konferencji 
„Jan Paweł II – Polonia Semper Fidelis”, której towa-
rzyszyła wystawa fotografi czna i album, prezentujące 

zdjęcia fotografa papieskiego Grzegorza Gałązki oraz 
najpiękniejsze teksty Ojca Świętego, wybrane z licz-
nych spotkań z Rodakami, aby przypominały o ich 
duchowym dziedzictwie. Uroczysty Koncert Dzięk-
czynny „TE DEUM LAUDAMUS” w Bazylice Santa 
Maria Maggiore, w którym wystąpili najwybitniejsi 
polscy artyści i zespoły zakończył trzydniowe spotka-
nie Polonii. Organizatorami Światowego Spotkania 
Polonii byli Rada Polonii Świata, Europejska Unia 
Wspólnot Polonijnych, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy 
Stolicy Apostolskiej. 

Światowe Spotkanie Polonii w Rzymie


